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  در سرم به روش اليزاHCGتشخيص كمي هورمون : عنوان  -1

 
  : اقدامات وابسته -2
  دانستن خطاهاي تكنيكي و تاثيرات متقابل بر روي تست -1-2
  آشنايي با اصول كنترل كيفي و حدود مجاز طرح كيفيت در اين آزمايشگاه و آگاهي از تفسير نتايج حاصله از كنترل كيفي -2-2
 هاي دفع پسماندت به اصول ايمني و كاركرد در آزمايشگاه و نيز دستورالعمل آگاهي كامل نسب-3-2
 ........، سمپلر و Elisa Reader, Elisa Washer آشنايي با اپراتوري تجهيزات الزمه براي انجام تست از قبيل -4-2
 

 : هدف -3

  به روش اليزا در سرمHCG انجام آزمايش كمي هورمون -1-3
2-3- HCG١٢شود كه نيمه عمر آن اي تروند بالست سنتز ميه توسط سلولh ٣۶ تاhبعد از لقاح سطح ١٠ تا ۶باشد از روز  مي BHCG 

در موارد حاملگي خارج رحمي، .  قابل تشخيص استB-Subanit هفته بعد از بارداري ۶-۴رود در حاملگي طبيعي با گذشت در سرم باال مي
Molar Pregnacy و هيستركتومي يا D & Cر نزولي  سيβ روز طول بكشد مهم ترين وظيفه 11-219 را شاهديم كه ممكن است از 

HCGكند  نگه داري جسم زرد است كه توليد استراديول و پروژسترون ميHCGهاي ليديگ را كه توليد كننده  در جنين مذكر سلول
 .كندتستوسترون هستند، تحريك و به تمايز جنسي كمك مي

 
 :  موارد كاربرد -4

تواند آزمايش كيفي به تشخيص حاملگي كمك كرده و سريعتر است ولي حساسيت كمتري دارد آزمايش كمي از روز سوم لقاح مي -1-4
 باال LH وجود دارد و بيمار با LHدهد در موارد نادر جواب مثبت كاذب با مثبت باشد در حاملگي موالريا اكتوپيك جواب مثبت كاذب مي

نشان دهد اين آزمايش براي تشخيص سريع بارداري، حاملگي اكتوپيك، سقط جنين و مول ) مرزي (Border Lineتواند يك پاسخ مي
 . موثر است

ي رود اندازه به شدت باال ميBHCGميزان ) اكتوپيك( در كاريد كارسينوما، امبريونال سل كارسينوما و حاملگي خارج رحمي -2-4
HCGگيري نئوپالسم جرم سل كه توليد  براي پيHCGكند به خصوص نئوپالسم تروند بالستيك روش سودمندي است در نئوپالسم مي-

 در پيگيري پاسخ BHCGاندازه گيري سريال . شوند تواماً اندازه گيري و به عنوان تومور ماركر موثر واقع ميAFP, BHCGهاي مردان، 
 . به درمان و جراحي و شيمي درماني كمك كننده است

  
 : اربرصالحيت و شايستگي ك -5

شود لذا تمامي موارد صالحيت و شايستگي در بخش مربوطه بايد  از آن جايي كه اين تست توسط پرسنل بخش هورمون انجام مي-1-5
 .رعايت گردد

عث شود لذا بايد پرسنل مربوطه آشنايي كامل از نحوه كار با دستگاه و مواردي كه با از آن جايي كه اين تست به روش اليزا انجام مي-2-5
 . شود را داشته باشدخطا مي
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 :  نمونه -6

 فريز شود از فريز كردن و ذوب كردن c°٢٠-تر بايد در  پايدار است براي نگهداري طوالنيc°٨-c°٢ در حرارت ٢۴h سرم تازه به مدت -1-6
 . مجدد سرم پرهيز كنيد

 .  نمونه شديداً هموليز و ليپميك نبايد به كار رود-2-6
 

  :هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

 .  آماده كردن نمونه در صورتي كه در فريزر نگهداري شده و بعد از ذوب كردن كامالً مخلوط كنيد-1-7
 .هاي كاربردي آنها آماده سازي تجهيزات مورد نياز طبق دستورالعمل-2-7
 رسمپلر و ساير ملزومات رتين موجود در آزمايشگاه ها، س آماده سازي جالوله-3-7
 .................. به حرارت محيط رساندن تمامي موارد در انجام آزمايش از جمله -4-7
 

 :  نكات ايمني -8

  استفاده از دستكش در حين كار -1-8
 هاي ايمني و بهداشت در آزمايشگاه  رعايت تمامي دستورالعمل-2-8
 

  ):مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكردسوابق (  مستندات  -9

  فرم ثبت علل تكرار تست-1-9
 ها  ليست كار و يا دفتر هورمون جهت ثبت نتايج آزمايشات، كنترل-2-9
  فرم درخواست كاال و خدمات -3-9
  ادوات و تجهيزات كاربري Log Book فرم -4-9
 

 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10

 
  : مراحل اجرايي كار -11

 .  باشدكيت انجام مي گردد ، كه پيوست مي بروشور         تمامي مراحل اجرايي كار مطابق
 

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

 . گذارندها تا يك هفته روي نتيجه تاثير مي سرم هموليز، ليپميك و راديو ايزوتوپ-1-12
 . به داليلي از جمله گذشتن تاريخ مصرف كيت.... روموژن و  خراب بودن كونژوگي، ك-2-12
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 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

 .  هرگونه مواردي كه سوپروايزر يا مسئول فني تكرار آن را گوشزد كند-1-13
ي گزارش نهايي و نيز علت تكرار در فرم  نتيجه به هر دليلي كه تكرار اتفاق افتد بايد نتايج حاصله مربوط به قبل و بعد از تكرار در-2-13

 .ثبت نتايج علل تكرار تست مثبت و مرقوم گردد
 

 : مراجع و منابع -14

 هاي تشخيصي كتاب جامع فرآورده-1-14
 


